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EI4EI4
  Aquest mes de març els Patufets i els Elmers vam poder gaudir d'una tarda de racons 

  organitzada pels alumnes de l'institut Guillem Catà. Ens ho vam passar molt bé

  fent d'indis, detectius, exploradors, cuiners, artistes i circ.

EI5

Els alumnes de P5 vam anar al Lab o-6 de Manresa. 

Vam investigar molt i vam descobrir que l'estrella de 

mar t  boca. Vam llegir el conte de la Talpeta i vam é

estar veient caques de diferents animals. Vam veure 

petxines. Tamb  vam estar jugant amb la llum a una é

habitaci  fosca. ó

EI3EI3

El més petits de l'escola estem aprenent de valent les lletres. Cada 
setmana fem uns racons de llengua. Amb diferent material hem estat 
treballant la primera lletra del nostre nom. Mireu com és de divertit 

aprendre! 

PRIMERPRIMER
El  passat  dia  9  de  març  els  alumnes  de  1r 
vam participar juntament amb les escoles La 
Flama,  Sant  Ignasi,  Valldaura  i  Ave  Maria 
la  cantata  “La  Petita  Puça”  al  Teatre 
Conservatori. Ens ho vam pasar molt bé,  ja 
que a l´escenari ens van acompanyar músics 
en directe i tothom va sortir molt content del 
Teatre.

Segon

Els alumnes de segon vam treballar el plànol de la barriada  i del voltant. 
Vam fer una sortida pel barri per veure els serveis i el mobiliari urbà. 

https://goo.gl/photos/RqXKaBjwoqRF3Lok7

Tercer

Els alumnes de tercer vam anar d'excursió al 
C.R.A.R.C (Centre de Recuperació d'Amfibis i 

Rèptils de Catalunya) a Masquefa. Vam visitar 
els animals i fins i tot vam poder tocar una serp 

i una tortuga. Vam veure cries de tortuga, 
llangardaixos de pogona, cocodrils i caimans. 

Vam estar-hi tot el dia. 

https://goo.gl/photos/un9aHJWLiskHUuA8A

Quart

Els alumnes de quart vam fer una sortida a 
Montserrat. Hi vam anar amb els Ferrocarrils de la 
Generalitat fins a la parada de Monistrol. Allà vam 
esmorzar i agafar el cremallera. Vam poder entrar 

al museu del cremallera i vam aprendre com 
funciona. La baixada la vam fer amb l'aeri. Ens ho 
vam passar molt bé, llàstima que al final se'ns va 

posar a ploure. 
https://goo.gl/photos/sXeditYDVE9t5nGYA

https://goo.gl/photos/RqXKaBjwoqRF3Lok7
https://goo.gl/photos/un9aHJWLiskHUuA8A
https://goo.gl/photos/sXeditYDVE9t5nGYA


JORNADA DE PORTES OBERTES!!!JORNADA DE PORTES OBERTES!!!
Moltes gràcies a totes les famílies que vau venir i

vau participar en un esmorzar la mar de bo!

Cinquè

El dijous 9 de març, els alumnes de cinquè vam anar al museu d'història de Catalunya, 
situat a Barcelona. Allà vam fer un recorregut per totes les etapes de la història: des 
de la prehistòria fins a l'edat contemporània, on van visitar els diferents habitatges al 
llarg de la història. Alguns alumnes ens vam posar a la pell dels diferents personatges 

que van habitar en cada època. D'aquesta manera vam aprendre l'evolució de la 
humanitat. Després del recorregut vam fer una línia del temps a partir dels 

personatges: una prehistòrica, un patrici, una pagesa, un casle, un sabater, un  pagès, 
una mestressa de casa dels anys 30 i una mestressa de casa dels anys 60. 

Ens ho vam passar molt bé. Mireu mireu les fotos... 

https://goo.gl/photos/GMmT57LfU4tC3cVV9

SisèSisè

CURSA AL "CATÀ"
El divendres 17 de març, els nens i nenes de sisè vam ser convidats a 

participar en una cursa esportiva a l'Institut Guillem Catà. També hi van 
participar nens de l'Espill i alumnes d' ESO del mateix institut. La 

sortida va ser davant del centre i el recorregut variava entre 3 i 1,5 km.
Tots els corredors vam ser obsequiats amb un esmorzar per recuperar 

forces i els guanyadors es van endur una copa de record.
Va ser un matí molt divertit on tots vam ser protagonistes.

https://goo.gl/photos/GMmT57LfU4tC3cVV9


Calendari abrilCalendari abril

ACTIVITATS PREVISTES PEL MES D'ABRIL

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
1 2

3
CI: Audició 
«Toco en una 
banda» al 
Conservatori 
Municipal

EI4: Lab 0-6

4 5

Lliurament 
d'informes

4t: Visita a 
l'escola de 
l'hospital

3rB: Arts i oficis

6

6è: Balls de 
saló al SWING 
Manresa

7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18
5èB: Visita a 
comissaria 
Mossos

19
5èA: Visita a 
comissaria 
Mossos

20 21
EI: Animació a 
la lectura

22 23

24 25 26

6è: Museu de la 
Tècnica de 
Terrassa 

27 28 29 30

JORNADES CULTURALS

COLÒNIES P5, 2N I 4T
VILADA

SETMANA SANTA


